
أقسععام ةثلةثععة المتنععاع وعععزة القدر وعزة الغلبة عزة معان ةثلةثة والعزة 
لنا قلها ياحجاج

 المتناع وعزة القدر وعزة الغلبة  عزةالطالب:
القععدر وعععزة شععيء لكل غالب تعالى الله أن معناها الغلبة  فعزةالشيخ:

أن ممتنععع تعالى الله أن المتناع وعزة قدرا شيء كل فوق تعالى الله أن
ل قويععة صلبة ؟ ايش يعني عزاز أرض قولهم الثالث ومن بسوء أحد يناله
عمسسا((  )) الغلبععة العسسزة رب ربسسك (( سسسبحان المعععاول فيهععا تععؤةثر

تكععون أن )) يجععوز يصسسفون عمسسا((  قععوله ولععدا لععه )) بععأن يصسسفون
ويجععوز وصععفهم عن العزة رب ربك سبحان الكلم تقدير ويكون مصدرية

وقععول بععه يصععفونه عما والتقدير محذوفا العائد ويكون موصولة تكون أن
وإل عنععه منععزه عمععا بععه الله يصفون لما كالمثال هذا ولدا له بأن المؤلف

فكععل وهكععذا معيععن ولععه شععريك ولععه زوجععة ولععه ولد له بأن يقولون فهم
الفععاكون هععؤلء بععه وصععفه وإن عنععه منععزه اللععه فإن بالله يليق ل وصف

الكذابون
المرسععلين وعلععى مبتععدأ ) سععلم) المرسسسلين على (( وسل م قال 

الكلم مثععل سععلم مصععدر اسععم فهععو التسععليم بمعنععى هنععا والسلم خبره
فععي قععالوه مععا أن عليهععم السععلم ومعنى كلم مصدر اسم التكليم بمعنى

سععبح قععد تعععالى اللععه فيكععون نقععص كل من سالم الله وصفات الله ذات
مععا لسععلمة الرسل على سلم ةثم للرسل المخالفون به وصفه عما نفسه
" قععال ولهععذا سععوء فيه وليس كذب فيه فليس والعيب النقص من قالوه

التوحيسسد اللسسه عسسن المبلغيسسن) ) المرسسسلين علسسى (( وسسسل م
بععه وصععفته وفيمععا نفسععه بععه وصععف فيمععا التنزيه ذكر " ولما والشرائع

فععي فيكععون بالكمععال المحمود وصف هو الذي الحمد ذلك بعد ذكر رسله
الكمععال صععفات إةثبععات وبيععن النقععص صععفات عن التنزيه بين جمع اليات
بعععد التحليععة تكععون يقععال كما لنه التنزيه بعد الكمال صفات بإةثبات وأتى

 الذى إزالة بعد التزيين يعني التخلية
وصععف إنععه قلععت )) الحمععد العالمين رب لله والحمد((  يقول طيب 

كمععال أمريععن علععى يععدور وتعععالى سععبحانه الله وكمال بالكمال المحمود
ذاتععه فععي كامل وتعالى سبحانه فهو الذاتي الكمال أما فعلي وكمال ذاتي

أفعععاله فععي كامععل تعععالى الله أن فعلي كمال ، كمال صفة بكل المتصفة
شععرع ولهععذا يضععرهم مععا ودفععع ينفعهععم ما بجلب عباده على الفضل فله

علععى وتعالى سبحانه الله يحمد أن والشرب الكل من انتهى إذا للنسان
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أنععك إلععى هععذا فتجععاوز أو فقععل شئت وإن والشراب الطعام من رزقه ما
قععال والشععرب الكععل مععن اليععه تحتاج ما إلى يحتاج ل أنه على الله تحمد

ومععالكهم خععالقهم أي العععالمين )) رب العسسالمين رب لله (( والحمد
لنهععم عالمععا وسععموا عالم فهو الله سوى من كل والعالم أمورهم ومدبر

تععدل آيععة اللععه مخلوقععات مععن شيء كل ففي وجل عز خالقهم على علم
 وكماله وحدانيته على

نصسسرهم على"  المؤلف )) قال العالمين رب لله (( والحمد قال 
مطلقععة جعلهععا المؤلععف أن ولععو" الكافرين وهل ك الرسل نصر أي

ن أحيانعا يقعدره معا علعى حعتى شيء كل على العالمين رب لله الحمد م
مععن عليععه يععترتب لمععا ذلععك علععى يحمععد فععإنه أوليععائه علععى أعععدائه غلبة

الحكععم من فيها تعالى الله ذكر التي أحد غزوة في كما العظيمة المصالح
اللععه رحمععه القيععم لبععن المعععاد زاد في كبيرا جزءا منها ذكر كثيرة أشياء
. السورة هذه انتهت وبهذا

اذا يجععوز وكععذلك...)) مشسسر ك مسسن خيسسر مؤمن (( كعبد...: الطالب
؟ ايه من فهذا... عليه الخبر تقدم

فععي ول خمسععة فععي محصععورة ليسععت خمسععة في تحصر ل : هي الشيخ
البتسسداء يجسسوز ول"  قال قاعدة ذكر الله رحمه مالك ابن نعم خمسين
" تفد لم ما بالنكرة

" يقععول القطر في هشام وابن بها البتداء جاز فائدة حصلت ةثمة  عرفت
خاصععة أو عامة كانت " يعني خص أو عم إن بالنكرة البتداء ويجوز

زيععد كعنععد تفععد لععم ما البتداء يجوز ول أحسن مالك ابن عبارة لكن معينة
. نمرة

 يكفي تفيد :اذا الطالب
 حصر لها ما : يكفي الشيخ
نن (( ص:  القارئ ررنآ قق رل نر نذي ووا رك ذذ نل1( ال وب ون )  نذي لل قروا ا وف نف ي وك

ةة لز ةق نع وقا نش رم2( وو وك ونا )  رك ول ره رن وأ رم نم نه نل رب رن وق ةن نم رر روا وق ود ونا وت وف ول وو
ون ةص نحي ونا قبوا3( وم نج وع وو رن )  رم وأ قه وء رر وجا نذ رن رم قم قه رن ول نم وقا ون وو قرو نف وكا رل ا
وذا رر وه نح رب وسا لذا ول4( وك وع وج وأ وة )  وه نل رل هها ا ول هدا نإ نح لن ووا وذا نإ رء وه ر ي وش ول

رب وجا ).)  )5( قع
وتعععالى تبععارك اللععه قععال الرجيععم الشععيطان مععن بععالله : أعععوذ الشععيخ

التععولي أمععد جعل الذي الحين هذا هو ) ما) حين حتى عنهم (( وتول
 ؟ إليه
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بالجهاد يؤمر أن :إلى الطالب
احمد؟ يا الية تكون التقدير هذا : وعلى الشيخ

منسوخة :ناسخة الطالب
بآيات : منسوخة الشيخ

 بالجهاد :المر الطالب 
؟ موتهم حتى أي حين حتى ال خ يحتمل هل بالجهاد : المر الشيخ

موتهم حتى الية تحتمل :ل الطالب
؟ : لماذا الشيخ

ل قتال تولي  ليس... الفائدة : ما الطالب وععدم عنهعم اععراض تعولي ب
 كفرهم على داموا ما يموت ان الى موالتهم

)؟) يبصرون فسوف (( وأبصرهم قوله يعارض : ما الشيخ
 هذا يعارض : ما الطالب

؟ ليش
يتولهم ولن سيموت بعضهم بل يتولهم لن : لنه الطالب
: تولي الشيخ

...:   الطالب
تبصر وانت يموتوا حتى حين حتى هذا يحتمل إذن  اليهم يركن : ل الشيخ

منسععوخة غيععر اليععة فتكون هذا وعلى قتال وبغير بقتال سواء ماتوا انهم
؟ الجملة هذه من الغرض ) ما) يبصرون (( فسوف قوله

 ) التهديد) يبصرون (( فسوف:  الطالب 
)) يسسستعجلون (( أفبعذابنا قععوله طيب التهديد منها : الغرض الشيخ

شيء؟ أي على رد هذا
...: الطالب

بالعذاب؟ استعجالهم في قالوه الذي ما بالعذاب : استعجالهم الشيخ 
...: الطالب

 ؟ العذاب استعجلوا أنهم على تدل التي العبارة : ما الشيخ 
)) صادقين كنتم إن الوعد هذا (( متى : قالوا الطالب
 (( مسستى) ) صسسادقين كنتسسم إن الوعسسد هذا (( متى : قالوا الشيخ

الحسق هسو هسسذا كان إن (( اللهم) ) صادقين كنتم إن الفتح هذا
قععوله ذلععك ) ونحععو) السسسماء مسسن حجارة علينا فأمطر عند ك من

؟ بساحتهم نزل اذا معنى ما الله ) هداية) بساحتهم نزل (( إذا
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بالعععدو العذاب وشبه ببيوتهم أي بساحتهم عذاب بالعباد نزل :اذا الطالب
 التشبيه... وحذف بساحتهم... ينزل العدو لن

صسسباح (( فسسساء قععوله طيب العذاب بهم حل فإذا يقول : كأنه الشيخ 
أفعال؟ من فعل ساء المنان ) عبد) المنذرين

 :الذم الطالب 
؟ تقتضي وايش : الذم الشيخ

 وفاعل تمييزا :وتقتضي الطالب
؟ الفاعل اين وفاعل تمييزا : وتقتضي الشيخ

هععذه المنععذرين صععباح  جملة حذف الفاعل المنذرين صباح :ساء الطالب
... محل في

 يوسف التمييز هو هذا المنذرين : صباح الشيخ
 صباح :الفاعل الطالب
؟ التمييز واين صباح : الفاعل الشيخ

:حذوف الطالب
التقدير؟ : ايش الشيخ

صباحا المنذرين صباح :فساء الطالب
المنذرين صباح قوله في المنذرين صباح صباحا فساء : والتقدير الشيخ 

؟ ماهي بلغية نكتة فيه ال خ فيه
الظاهر الضمير الى المضمر الضمير من :تغير الطالب
المضعمر قسععيم الظععاهر ظاهر ضمير مافي الظاهر الضمير : الى الشيخ

...حسنا التعبير يكون ان اريد انا التعبير تحسن لم لكن المعنى فاهم انت
المضمر مقام الظاهر إقامة :فيه الطالب 

الفائععدة هععي مععا عرفععت... المضععمر مقععام الظععاهر إقامععة : فيععه الشععيخ
؟ المضمر مقام الظاهر إقامة في البلغية
الحجة وبلغوا أنذروا أنهم بيان التنبيه الولى الفائدة :فائدتان الطالب

 ... النذار بأن عليهم الحجة : إقامة الشيخ  
  متوازية الفواصل تكون أن :ةثانيا الطالب
 الفواصل : مراعاة الشيخ

مراعععاة اللفظيععة الفائععدة معنويععة وفائععدة لفظيععة فائععدة :فيععه الطععالب
الفواصل

والمعنوية الفواصل : مراعاة الشيخ
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الثالثععة عليهععم الوصف انطباق الثانية التعميم  أول فوائد : ةثل ث الطالب 
هؤلء على التشديد

)) المنذرين صباح فساء((  أنذروا بأنهم عليهم الحجة :  إقامة الشيخ
)) يبصسسرون فسوف وأبصر حين حتى عنهم (( وتول قوله طيب

؟ حضرت ما المعنى حيث من... قبلها مما موقعها
...: الطالب 

 ) احمد) يبصرون فسوف وأبصر((  :  طيب الشيخ
: مؤكدة الطالب
طيععب المعنععى حيععث مععن للتوكيععد قبلهععا علععى  :  معطوفععة الشععيخ

ايععش نعععم انععت ) ال خ) يصسسفون عمسسا العسسزة رب ربسسك (( سبحان
 معناها

التنزيه : معناها الطالب
التنزيه أخذت اين من :  التنزيه الشيخ

سبحان : من الطالب 
 ؟ عنه الله ينزه الذي وما سبحان :  من الشيخ

والنقص : المماةثلة الطالب
طيععب كماله في والنقص المخلوقات مماةثلة والنقص :  المماةثلة الشيخ 

 ؟ رب معنى )) ما العزة رب((  قوله
صاحب : بمعنى الطالب
خالق بمعنى تكون أن يصح ول صاحب :   بمعنى الشيخ

: يصح الطالب
؟ :  يصح الشيخ

 خالق بمعنى تكون أن يصح : ل الطالب
؟ :  ليش الشيخ

 مخلوقة غير الله صفات : لن الطالب 
خععالق أي الخلععق رب قلععت اذا مخلوقععة غيععر اللععه صععفات :  لن الشععيخ
هععذا لن خالق بمعنى تكون أن يصح ل الله عزة هي العزة رب أما الخلق

على (( سل م قوله طيب ؟ فهمت مخلوقة الله صفة تكون أن يستلزم
... جنبك ال خ انشائية وإل خبرية ) الجملة) المرسلين

 : خبرية الطالب
 عليهم المرسلين بأن اخبر :  يعني الشيخ

 : السلم الطالب
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 ؟ عليهم سلم لماذا  :  السلم الشيخ
 قالوه ما : لسلمة الطالب
هععؤلء بععه وصفه مما خلفا والعيب النقص من قالوه ما :  لسلمة الشيخ

)) (( الحمسسد العزة رب ربك (( سبحان بعد قوله من الفائدة هي ما
 ))حجاج العالمين رب لله

بنصر الله نعمة كمال : على الطالب
)) العسسالمين رب للسسه ( الحمد( )) وبين ربك سبحان(( ...:   الشيخ
 الية من الفائدة
ذلك الحمد وله النقص عن الله : تنزيه الطالب
 ظاهر هو :  ما الشيخ

النقص اللعه بوصعف الكعافرون ذكعره معا اللعه : ذكر الطالب اللعه ذكعر ب
لنفسععه يثبععت اللععه الحمد ذلك بعد قال ةثم بها اتصف التي الكمال صفات
 التحلية بعد التحلية الكمال صفات
نفسععه عن نفي بعد الكمال صفات لنفسه الله يثبت أن هو :  تمام الشيخ
نأخععذ والةثبععات النفععي بيععن نفسععه بععه وصععف فيمععا ليجمع النقص صفات
مبتدأ ) هذا) حين حتى عنهم (( فتول وجل عز الله قال الن الفوائد
مأخوذ قبله اللي الفوائد الدرس
 : اي الطالب
 الفوائد من الله هداية عليه وقفنا :  وايش الشيخ

 )) عنهم فتول: ((  الطالب
 )) سبقت (( ولقد:  الطالب
  )) سبقت (( ولقد:  الشيخ

إنهسسم المرسسسلين لعبادنا كلمتنا سبقت (( ولقد تعالى الله قال 
)) المنصورون لهم

النصععر المرسععلين لعبععاده كتب وجل عز الله أن الكريمة الية فوائد من 
تتبدل ل الكونية وجل عز الله ) وكلمة) كلمتنا سبقت (( ولقد لقوله

وسععلم عليععه اللععه صععلى الرسععول تسععلية الكريمة الية هذه فوائد ومن 
الرسالة من عليه كان ما على وتثبيته

النصععر كتععب إذا لنععه منصورون وأنهم الرسل أعداء تهديد فوائدها ومن 
 عذابهم من فسيكون للرسل

عععز  يسره وبما بالله يكون الرسل نصر أن الكريمة الية هذه فوائد ومن
 قال ولهذا وآياته مخلوقاته من وجل
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قعال أشععمل هعذا ليكعون النصعر معا يععبين )) ولععم المنصورون (( لهم
الية هذه فوائد ) ومن) وبالمؤمنين بنصره أيد ك الذي (( هو تعالى

عنهععا والععذب شععريعته بنصععر قععاموا الععذين اللععه لجنود الغلبة أن الكريمة
) ) الغالبون لهم جندنا (( وإن لقوله
لععه بععأن الرسععل أتبععاع مععن وجل عز الله إلى دعا من تثبيت فوائدها ومن

) فععإن) وللمسسؤمنين ولرسسسوله العزة (( ولله تعالى قال كما الغلبة
وبعععض الرسععل لبعععض حصل ما وبين الية هذه بين تجمع كيف قائل قال

ن عليه الجواب لنا سبق فقد الية ظاهر ينافي مما أتباعهم أوجعه ععدة م
 لديكم معلومة فلتكن

آخععره ) إلععى) وأبصسسرهم حين حتى عنهم (( فتول تعالى قال ةثم 
الصعلة عليعه للرسععول المكعذبين هععؤلء تهديعد الكريمعة اليععة هععذه فعي

هععذا )) فسععينتهي حيسسن (( حسستى لقوله يدوم لن طغيانهم وأن والسلم
بالقتععال يعؤمر حيععن والسعلم الصعلة عليعه الرسول يد على إما الطغيان

أن يمكععن ول أمرهم ينتهي أن لبد فهم وجل عز الله بتقدير بالموت وإما
طغيانهم يستمر

بعأن أخعبر حيعث وسععلم عليععه اللعه صععلى الرسععول تسلية فوائدها ومن 
 حين بعد أمرهم سينتهي أعدائه
رسععول علععى والعدوان الطغيان في بغوا الذين العداء هؤلء تهديد ومنها
 بغلوا ما وسلم عليه الله صلى الله

(( لقععوله وزوالهععم هلكهععم أي المععر هععذا تحقيععق اليات هذه فوائد ومن
 بعينك وتشاهد تبصر فسوف العذاب بهم نزل إذا )) يعني وأبصرهم

قععوله فععي آخععر بأسععلوب ةثانيععة مععرة التهديععد إعععادة أيضععا فوائععدها ومععن
.  فوائدها ) ومن) يبصرون (( فسوف
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